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Abstrak 

Kerjasama Sister City yang produktif menjadi komitmen Pemerintah Kota 

(Pemko) Medan saat ini terbukti dengan semakin terbuka dan banyaknya 

kerjasama terjalin yang berlandaskan sifat dasar kerjasama sister city yaitu 

memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang 

bekerja sama, namun kerjasama Pemko Medan & Rostov on Don ini masih 

dalam proses mencari kesapakatan pada elemen-elemen yang memungkinkan 

terjalin kerja sama, kemudian didiskusikan & dirumuskan dalam draf untuk 

memenuhi kebutuhan kelanjutan, melalui prosedur internal masing-masing 

agar bisa meningkatkan Memorandum of Understanding. Penulis berusaha 

menyikapi akan kerjasama Internasional ini dengan menggunakan metode 

deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan fakta yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui 

studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, wawancara,  

observasi, serta dianalisis dengan pendekatan teori Ilmu Hubungan 

Internasional. Secara teoritis Penulis menemukan bahwa dalam kerja sama ini 

berpotensi memiliki kontribusi dan hambatan, baik secara paradiplomacy yaitu 

ketidakefektifan menejemen baik pusat & daerah, atau pun rational choice 

yakni keterlibatan  pimpinan kota Medan sebagai bentuk dorongan kontribusi 

kesuksesan kerjasama sister city ini. Oleh sebab itu, penulis menawarkan 

potensi-potensi kota medan sebagai instrumen kerjasama ini. Sehingga 

kesuksesan komunikasi dan kerjasama bisa berlanjut dan saling 

menguntungkan. 

Kata Kunci 

Sister City, Pemko Medan, Kontribusi & Hambatan. 

Pendahuluan 

Hubungan Indonesia-Rusia juga pernah mengalami masa yang hangat di era Orde 

Lama (1950-1965), di mana Indonesia dan Rusia berangkulan dalam kepentingan 

ideologi, yang antara lain dimanifestasikan dalam bentuk kerjasama pertahanan dan 

pendidikan. Sayangnya, hubungan kedua negara ini menjadi renggang karena perang 

dingin, dan sempat menjauh selama Orde Baru yang menggemborkan sentimen anti 
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komunis. Seiring dengan proses reformasi dan perestroika, hubungan kedua negara 

kembali membaik. Kerjasama Indonesia-Rusia di masa sekarang ini semakin kental 

dan dimanifestasikan dalam banyak bidang, seperti di PBB, G-20, APEC dan 

organisasi-organisasi internasional lainnya. Dalam hal ini, Indonesia juga mengajak 

Rusia untuk dapat aktif dalam forum ASEM, dan sebaliknya Rusia juga akan 

membantu Indonesia, khususnya di bidang tanggap darurat. 

Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan Republik Belarusia 

M. Wahid Supriyadi, hubungan mesra Indonesia-Rusia tersebut juga direalisasikan 

dengan semakin banyaknya turis Rusia yakni  Sebanyak 125. 700 orang 

wisatawan Rusia telah berkunjung ke Indonesia di tahun 2018, meningkat dari 

117.500 orang di tahun 2017 (TribunnewsTravel 2019). Jumlah tersebut dapat 

meningkat lagi apabila ada upaya bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, 

pelaku bisnis industri pariwisata maupun masyakarat Indonesia pada umumnya dalam 

memajukan sektor pariwisata Indonesia.  Kerjasama di bidang pendidikan yang 

semakin meningkat dengan semakin banyaknya mahasiswa-mahasiswi Rusia 

yang  kembali tertarik mempelajari bahasa dan budaya Indonesia.  

Uniknya kedua bangsa menghadapi permasalahan yang sama dalam hal pembangunan 

modern civilization yaitu harus berhadapan dengan pluraslime suku, bangsa, agama 

dan bahasa. Tanpa penanganan yang tepat, aneka-ragam perbedaan tersebut dapat 

menimbulkan hambatan yang serius dalam pembangunan masing-masing. Oleh sebab 

itu, perlunya mempelajari asal muasal permasalahan (root causes) dan keintenan 

dialog budaya dan agama untuk menurunkan tingkat ketegangan, dan itu bisa 

dilakukan melalui pemberdayaan kaum moderat, pendidikan, toleransi dan kesadaran 

globalisasi. Kedua bangsa seharusnya juga sudah mulai melakukan kagiatan secara 

kongkrit dalam banyak bidang, dan tidak lagi hanya bicara wacana. Menghindari 

penandatanganan MoU bila tidak dapat dilaksanakan, dan bahkan perlu melakukan 

evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang pernah diupayakan agar hasilnya menjadi 

terukur. Tidak pelak lagi, kedua belah pihak kini harus aktif mengisi kesempatan yang 

ada tanpa harus menunggu dan menunda (Admin 2017). Hubungan Indonesia-Rusia 

diibaratkan sebagai ritme kehidupan, maka hubungan itu sedang dalam posisi yang 

menanjak. 

Kerjasama Sister City Pemerintah Kota (Pemko) Medan merupakan perpanjangan 

tangan dari daerah untuk Indoensia dalam menerapkan berbagai misi dan visi nasional 

dan ini bukanlah pengalaman baru. Pemko Medan telah menjalin kerjasama sister city 

dengan 4 Kota. Banyak program yang dikembangkan dan membawa dampak positif 

bagi masyarakat Kota Medan, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti 

bidang kerjasama pendidikan, pertukaran pelajar dan staf, bidang ekonomi dalam 

bentuk investasi asing di bidang properti dan bentuk kerjasama ekonomi lainnya. 

Medan dan Roston on Don telah menyatakan keinginannya untuk menjajaki 

kemungkinan pembentukan kerja sama sister city. Guna mewujudkan hal itu, Dubes 

https://www.tribunnews.com/tag/indonesia
https://www.tribunnews.com/tag/rusia
https://www.tribunnews.com/tag/rusia
https://www.tribunnews.com/tag/indonesia
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Indonesia untuk Rusia dan Balarus Bapak M. Wahid Supriyadi mengundnag Walikota 

Medan beserta penggiat UMKM ke Moskow. Walikota Medan bertemu Walikota 

Rostov On Don Dimitry Chernyshov pada tahun 2017 keduanya mengindentifkasi 

sector kerjasama. Kemudian Walikota menyerahkan draft Letter of Intent (LoI) untuk 

pertemuan lebih lanjut  dari kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pertemuan dengan 

Wakil Walikota Roston on Don, Kedua belah pihak telah mengindentifikasikan sektor 

kerja sama yang memungkinkan dapat mendukung membangun hubungan baik 

dengan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keuntungan bersama untuk pengembangan 

kedua kota. Dengan beberapa uraian penjelasan di atas dapat dirumuskan masalahnya 

bahwa; Bagaimana peran Pemko Medan dalam menjalin kerjasama dengan Kota 

Rostov on Don? & Apa kontribusi dan hambatan dari kerjasama Sister City tersebut?  

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan di kota Medan yaitu Pemeritah Kota Medan, Konsulat Rusia, & 

Asosiasi Penguasaha Perempuan Indoensia Sumatera Utara (APPINSU). Penelitian 

dilakukan pada bulan Februari, 2019. 

Penyusunan penelitian ini menggunakan data-data yang mendukung pelaksanaan dari 

proses penelitian yang dilakukan. Adapun hal-hal yang menyangkut data-data tersebut 

adalah sebagai berikut: LoI dan MoU antara Pemko Medan Restov on Don. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Menteri Luar Negeri 

Indonesia, Pemko Medan, Konsulat Rusia, dan APPINSU. 

Pada penelitian ini digunakan jenis data primer dab sekunder yaitu data diperoleh 

melalui melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, wawancara 

dan observasi. 

Metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi literatur dari sumber-sumber kepustakaan sebagai landasan dalam 

menganalisa permasalahan yang disusun dalam penelitian ini. 

2. Pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber data primer yaitu 

wawancara dan observasi 

3. Data sekunder yang dikumplkan dan dianalisa sesuai dengan kajian utama 

dalam bidang Ilmu Poltik dan Ilmu Hubungan Internasional  

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis 

data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada 

kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian 

ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitian hanya 

berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang 

meliputi aspek tempat, aktor, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Akan 
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tetapi fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti 

melakukan grand tour observation dan grand tour question. 

Review Literatur/Tinjauan Pustaka 

Pengertian Sister City 

Definsi mengenai hal ini kebanyakan di dasarkan pada hubungan antar pemerintah. 

Menurut Kementerian dalam negeri Indonesia, Sister City adalah sebuah konsep di 

mana dua daerah atau kota yang secara geografis, administratif, dan politik berbeda, 

berpasangan untuk menjalin hubungan sosial antar masyarakat dan budaya (Agni 

2014). The United Nation Development programme (UNDP) mendefinisikan sister 

city sebagai sebuah kemitraan jangka panjang antara masyarakat di berbagai kota 

secara terbuka. Sementara menurut Villers, sister city yaitu kerja sama strategis antara 

masyarakat di berbagai kota atau kota-kota, di mana mereka menjadi pemeran utama.  

Sementara dari Sister City International (SCI) menjelaskan cukup lengkap, 

yaitu sister city adalah hubungan kerja sama jangka panjang, antara dua kota dalam 

dua negara yang berbeda melalui budaya, pendidikan, bisnis, dan teknis. Hal ini 

diformalkan ketika dua wali kota menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk 

membangun hubungan. Aktifitas ini biasanya di organisir dan diimplementasikan oleh 

sukarelawan (volunteers), dan institusi lokal (Faizal 2018). Bisa dipahami bahwa 

hubungan kerja sama sister city dilatar belakangi oleh keinginan untuk bekerja sama 

yaitu saling mengenal, saling membantu, dan saling menguntungkan antara kota-kota 

yang bekerja sama tersebut. Di mana kerja sama tersebut tanpa membedakan latar 

belakang ekonomi, dan sistem sosial dari masing-masing pihak serta melibatkan 

masyarakat lokal. Kebijakan desentralisasi & globalisasi menjadi alasan dan faktor 

utama bagi berbagai negara-negara di dunia untuk saling bekerjasama. Hal ini 

didasarkan pada saling bergantung dan saling membutuhkannya tiap-tiap negara 

terhadap negara lain, baik itu sumber daya alam, energi, informasi, teknologi, maupun 

perdagangan. Hubungan internasional merupakan suatu sistem hubungan antar negara 

yang berdaulat dalam pergaulan internasional menjadikan kegiatan diplomasi sebagai 

suatu elemen utama bagi suatu negara sebagai faktor penentu eksistensi sebuah negara 

dalam hubungan internasional.  

Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu 

pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain 

(Sumaryo 2004). Diplomasi kekinian juga  tidak hanya menyangkut kegiatan politik 

saja tapi juga suatu senjata multi-dimensional yang digunakan dalam situasi dan 

lingkungan apapun dalam hubungan antar bangsa (Ibid. Hal. 3). Sehingga dapat 

dikatakan hubungan internasional saat ini ditandai oleh aktivitas-aktivitas diplomasi 

yang sangat kompleks. Hubungan Internasional yang biasanya dilakukan antara 

pemerintah pusat saja (G to G), kini tidak lagi mendominasi. Untuk menjawab 

tantangan globalisasi tersebut, pemerintah daerah telah membuka komunikasi dan 

http://www.bangda.kemendagri.go.id/bangda/berita/baca_kontent/38/sister_city_peluang_emas_bagi_pembangunan_di_daerah
http://sistercities.org/
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menjalin hubungan kerjasama internasional dengan kota/pemerintah daerah di luar 

negeri yang dikenal dengan istilah sister city. Kehadiran pemerintah lokal bukan lagi 

aktor baru dalam arena internasional di tengah globalisasi saat ini. Ditandai dengan 

banyaknya perjanjian.                 

Perjanjian internasional yang dilakukan antar pemerintah-pemerintah lokal/daerah 

diberbagai negara didunia, dimana satu sama lain saling berhubungan. Berawal dari 

hal tersebut maka muncullah berbagai jaringan-jaringan sister city diberbagai belahan 

dunia yang terus meningkat mulai dari kota-kota, provinsi, diberbagai negara-negara 

maju, negara-negara berkembang, bahkan negara-negara kecil. Salah satunya adalah 

kerjasama sister city yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan. Kerjasama Sister 

City dijalin untuk meningkatkan pengertian bersama melalui diskusi dan konsultasi 

reguler mengenai program pertukaran dan kerja sama tertentu serta melakukan upaya 

untuk mengembangkan hubungan persaudaraan (Yoseph 2017). Dikarenakan 

Indonesia menerapkan sistem One door Policy. Kebijakan one door policy, yang 

merupakan sebuah realitas nasional yang harus disikapi dengan baik oleh Pemerintah 

Daerah. Dimana realitas tersebut merupakan peluang dan tantangan yang menjanjikan 

dengan memberi kesempatan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk lebih kreatif 

dalam mengambil langkah dan kebijakan yang konstruktif, efektif, efisien, dan 

partisipasi aktif dalam memaksimalkan pengembangan potensi daerah yang 

dimilikinya (Laode 2012). 

Teori Paradiplomasi  

Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan 

administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-nasional, Institusi 

politik dan kebijakan publik suatu Pemerintahan pusat dalam kewenangan 

menjalankan hubungan luar negeri, karena pemerintah daerah merupakan bentuk yang 

nyata dari implementasi kebijakan publik.  Peran kepentingan aktto lebih untuk 

menunjukan pada masalah yang lebih khusus tanpa menyalahi aturan pada suatu 

kedaulatan Negara, dan berada pada pengawasan Negara, akan tetapi untuk 

mengembangkan daerahnya para aktor tersebut mempunyai kebebasan dalam 

menentukan isu dan tujuan yang ingin dicapai, dalam menjalankan mekanismenya, 

para aktor diplomasi regional berada di bawah kedaulatan Negara dan mengikuti 

sistem internasional yang berlaku yang menjadikan aktor Negara sebagai penghubung 

untuk terciptanya hubungan tersebut, hal ini disebut Paradiplomasi (Aldecoa & 

Keating 1999). Sedangkan kerjasama antara Pemerintah Kota Medan dan Rostov on 

Don merupakan bentuk global Paradiplomasi yaitu paradiplomasi yang dilakukan 

oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara dengan pemerintah sub nasional di 

negara lain, baik kedua wilayah sub nasional maupun kedua wilayah negara tersebut 

tidak berbatasan. 

Berdasarkan typologi Robert Kaiser,  Global Paradiplomacy, Menurut Kaiser, adalah 

hubungan politik-fungsional dengan pemerintah pusat asing, organisasi internasional, 
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industri sektor swasta, kelompok-kelompok kepentingan. Singkatnya, tipe ini 

merupakan hubungan diplomasi antar aktor sub nasional yang berasal dari kawasan 

yang berbeda (Fathun 2018). Paradiplomasi adalah fenomena yang sedang melanda 

dunia dalam hubungan transnasional massyarakar dunia. Keterlibatan aktor sub negara 

yang turut serta dalam mencaapai kepentingan spesifik mereka yang sejalan dengan 

kepentingan negaranya. Paradiplomasi menunjukan aktifnya aktor daerah otonom 

untuk melakukan hubungan kerjasama luar negeri dengan aktor lain di luar negei baik 

dalm bentuk MoU mapun perjanjian internasional lainya. Teori paradiplomasi sebagai 

instrumen penulis untuk melihat potensi hambatan dalam kerja sama Sister ini.  

Teori Pilihan Rasional (Rational Choice)  

Menurut Coleman, teori pilihan rasional memiliki dua unsur pokok, yaitu aktor dan 

sumber daya. Definisi sumber daya adalah suatu objek yang dapat menarik atensi aktor 

dan dapat dipengaruhi oleh aktor tersebut.  Dasar untuk melakukan suatu tindakan 

sosial adalah adanya dua aktor. Sumber daya potensial yang bisa memikat atensi pihak 

lain dikontrol oleh aktor. Adanya rasa saling membutuhkan satu-sama lain sebagai 

akibat dari perhatian satu aktor terhadap sumberdaya yang dikendalikan aktor lain -

terlibat dalam sistem tindakan-. Sebagai aktor yang memiliki tujuan, setiap aktor 

memiliki target untuk memaksimalkan pengaktualan kepentingannya yang akan 

menghasilkan ciri saling ketergantungan atau ciri tindakan yang tersistem (Coleman 

1990). Dapat ditarik benang merah bahwa aktor dan sumber daya sangat berperan 

dalam implementasi teori tersebut dalam kehidupan sosial. Medan dan Rostov on Don 

merupakan dua aktor yang memiliki tindakan mengendalikan sumberdaya yang 

dimiliki masing-masing berupa kebudayaan, pariwisata, teknologi dan pengelolaan 

tata kota supaya saling berkepentingan. Sumber daya yang dikendalikan dua mitra 

kerjasama tersebut yang akan menyebabkan kedua kota saling ketergantungan satu 

sama lain.  

Adanya kerjasama sister city antara Pemerintah Kota Medan dan Rostov on Don 

adalah salah satu upaya kolaborasi Pemerintah kota Medan untuk memaksimalkan 

sumber daya yang dimiliki kota Rostov on Don sebagai suatu bentuk perwujudan 

kepentingan. Hal tersebut yang mendasari terjalinnya hubungan Pemerintah Kota 

Medan dalam kerjasama kota kembar dengan kota Rostov on Don. Dengan teori ini  

penulis mampu menganalisis kontribusi yang akan dibuat oleh para aktor baik Pemko 

Medan maupun Rostov on Don. 

Hasil dan Pembahasan 

Gambaran Umum Kota Medan & Rostov on Don 

Secara historis, perkembangan Kota Medan sejak awal memposisikan diri menjadi 

jalur lalu lintas perdagangan. Posisinya yang terletak di dekat pertemuan Sungai Deli 

dan Babura, serta adanya kebijakan Sultan Deli yang mengembangkan perkebunan 
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tembakau dalam awal perkembanganya, telah mendorong berkembangnya Kota 

Medan sebagai Pusat Perdagangan (ekspor-impor) sejak masa lalu. Sejak Medan 

diresmikan sebagai ibukota Deli telah medorong kota Medan berkembang menjadi 

pusat pemerintahan. Sampai saat ini, di samping merupakan salah satu daerah kota, 

juga sekaligus ibukota Provinsi Sumatera Utara. 

Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di Provinsi Sumatera Utara, 

kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara 

regional. Bahkan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering 

digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah 

daerah. Medan adalah kota multietnis yang mana penduduknya terdiri dari orang-

orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Mayoritas 

penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di 

berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga 

terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, 

Malaysia, dan Jerman. 

Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan 

langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-

kota/negara yang lebih maju seperti Malaysia, Singapura dan lainlain. Demikian juga 

secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang/jasa yang 

relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana 

tahun 2013 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa.32 Demikian juga secara 

ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota 

Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan 

regional/nasional (Stivani 2014).  

Secara Hubungan Luar Negeri, Pemko Medan telah  melakukan  berbagai kegiatan di 

berbagai bidang melalui Kerjasama Sister City dengan 4 (empat) Kota Bersaudaranya 

sebagai berikut  :  a. Kota Pulau Pinang, Malaysia, (sejak Tahun 1984), b. Kota 

Ichikawa, Jepang, (sejak Tahun 1989), c. Kota Gwangju, Korea, (sejak Tahun 1997), 

d. Kota Chengdu, RRC, (sejak Tahun 2002) (Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan 

Medan.  LKPJ Tahun 2006). Antar kota menerapkan perjanjian dalam bentuk riil, 

yakni membantu dari sektor pembangunan dan budaya daerah masing-masing. Tak 

hanya itu, dari sektor pendidikan pun mulai digiatkan dengan seringnya pertukaran 

pelajar serta guru antar kedua daerah (Renata & Yosephine 2014).  

Sedangkan Kota Rostov on Don adalah wilayah Rostov dan pusat administrasi Rusia 

Selatan; itu adalah pelabuhan lima laut, pusat industri & budaya Rusia selatan dan 

transportasi sebagai citra penting. Kota ini didirikan pada 1749 di tepi kanan Sungai 

Don, 46 km dari pertemuan Don dengan Laut Azov. Pada awalnya, hanya ada zona 

pabean di situs ini, kemudian pada tahun 1760 memulai pembangunan benteng untuk 

perlindungan asrama Rusia selatan, dinamai setelah Rostrop dan Yaroslavl 

metropolitan. Permukiman yang muncul di sekitar benteng dinamai kota Rostov-on-
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Don pada 17 Agustus 1807 di Kaisar Alexander Keputusan Pertama. Wilayah kota 

adalah 354 km2, populasi lebih dari 1.058 juta orang. (Ministry of Economic 

Development of Rostov region, 2008).   

Kota ini terletak 1.226 km dari Moskow, di pusat jalan raya transportasi, memberikan 

akses ke tiga laut - Hitam, Azov, Kaspia; dan koneksi ke bagian CIS Eropa, 

Transcaucasia, Timur Tengah dan Mediterania. Kota ini memiliki bandara 

internasional dengan lalu lintas penumpang 4.5 miliar penumpang-kilometer. Dari segi 

perdagangan maupun kebudayaan muara Sungai Don memainkan peranan yang sangat 

penting sejak zaman dahulu. Ini adalah lokasi koloni Yunani Tanais, 

benteng Genoa Tana, dan benteng Azov milik Turki.  Rostov na Donu pada 

hakikatnya didirikan pada 1749, ketika sebuah kantor pajak dibangun di tepi Sungai 

Don, yang segera diikuti dengan sebuah benteng besar. Kota ini dinamai sesuai dengan 

nama Santo Dimitrius dari Rostov, seorang uskup yang baru dan dihormati dari kota 

lama di utara Rostov Agung. 

Potensi & Kontribusi Sister City 

Potensi Kerjasama Perdagangan dan Ekonomi Kreatif 

Dari hasil wawancara  dengan  Drs. Rivai Nasution, MM. SAAT. Kabag Hubungan 

kerjasama Setda Kota Medan (Kantor Wali Kota Medan,  24 Juli 2019, 10:47 AM). 

Peneliti menemukan lembaga di bawah wewenang Pemko juga pernah melakukan 

aktivitas hubungan secara langsung dengan Rusia seperti aktivas ekspor Batik Medan. 

Ini dibuktikan produktifnya Dinas Kerajinan nasional daerah mau pun kota. Kami juga 

sempat mewawancarai pihak-pihak terkait. Selain itu, APPINSU  berupaya 

menjembatani  sekaligus memfasilitasi  kerjasama antara Pemko Medan dengan 

Konsulat  Rusia salah satunya dengan menggelar malam kesenian bertajuk “Semalam 

Di Rusia” yang digelar di Grand Aston City Hall Medan (Adminmh 2017). 

Membangun Kota Medan tidak hanya bisa mengandalkan APBD, tentunya harus 

mendapat dukungan penuh para investor. Dengan investasi yang dilakukan investor, 

pembangunan di Kota Medan dapat berjalan dengan cepat.  

Dekranasda Kota Medan sebagai lembaga di bawah Pemko Medan selalu aktif 

mengikuti Pameran Produk Kerajinan Internasional atau Internasional salah satunya 

yaitu Handicraft Trade Fair (INACRAFT) tahun 2019 di Jakarta Convention Center 

(JCC). Event Skala Internasional ini dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Ir. 

H. Joko Widodo. (Admin Dinas Kominfo Kota Medan, 2019). Pameran INACRAFT 

merupakan bentuk penghargaan produk kerajinan terbaik dari Daerah yang 

menonjolkan karakteristik budaya. Batik Medan dan Songket Deli menjadi produk 

unggulan, juga memamerkan hasil kerajinan berupa Lukisan dari Bubuk Kopi dan Teh.  

Dekranasda Kota Medan terus mempromosikan Batik Medan dan Songket Deli di 

seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar Negeri. Dengan tujuan dapat  meningkatkan 

kesejahteraan para pengrajin. Sebelumnya Pemkot Medan telah menjajaki kerjasama 
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dengan salah satu Kota di Rusia yakni Roston on Don. (Juraidi 2017).  Tujuan 

kerjasama yang akan dilakukan dalam upaya untuk mengembangkan sekaligus 

memajukan kedua kota. Cendera mata berupa Batik dan Songket Medan merupakan 

hasil kerajinan batik para pelaku UMKM di Kota Medan, terkait UMKM Medan juga 

mempunyai Produksi usaha kecil menengah yaiu jamu untuk kesehatan wanita  

Sumatera Utara "Sari Manjakani" produk ini sudah memasuki pasar luar negeri, 

khususnya Malaysia dan Singapura meski dengan cara ekspor tidak langsung. 

Potensi perdagangan memang sudah cukup besar, manajemen dewasa ini sedang 

menjajaki ekspor langsung termasuk ke India, Malaysia dan Singapura (Redaksi 

WE Online. 2015). 

Potensi Kejasama Pendidikan 

Dari hasil wawancara  dengan  Drs. Rivai Nasution, MM. SAAT. Kabag Hubungan 

kerjasama Setda Kota Medan (ibid). Pemko Medan cukup berpengalaman karen 

sebelumnya pernah melakukan pertukaran pelajar antara Korea, Amerika, Jepang, dan 

ini menjadi program prioritas kerjasama Sister City ini. Pada tahun 2018 Pemko 

Medan mengirim sebnayk 15 pelajar ke Kota Guwangju, Korea Selatan. Program ini 

bertjuan memperkenalkan Medan sebagai kota yang multikultural, yang ragam akan 

suku, agama, ras, dan adat istiadat. Dan ini menjadi citra poisif bagi Indonesia (Dinas 

Kominfo Medan. 2018). Kemudian pada bulan Agustus 2019,  sebanyak 8 pelajar dari 

Kota Ichikawa,  Jepang  mengunjungi Balai Kota Medan. Kunjungan dilakukan dalam 

rangka program pertukaran pelajar guna mempererat hubungan sister city antara Kota 

Medan dengan Kota Ichikawa yang telah dijalin sejak tahun 1989.  (KR 2019). Para 

pelajar dapat menjadi duta budaya dan persahabatan bagi masyarakat Kota Medan. 

Perkenalkanlah Kota Ichikawa  kepada masyarakat Kota Medan.   

Kota Rostov dari Ketersediakan layanan kesehatan dengan level yang sama seperti 

Moskow dan Saint Petersburg. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur sistem 

pendidikan kota berulang kali diinovasi oleh penciptaan jenis baru lembaga 

pendidikan, memberikan pendidikan yang diperbarui dengan tuntutan kehidupan 

modern. Secara total, Rostov memiliki 288 lembaga pendidikan kota. Mereka adalah: 

12 lyceum, 4 gymnasium, 13 lembaga pendidikan tipe baru swasta, 19 kompleks 

"taman kanak-kanak dan sekolah", 5 pusat anak-anak, 10 taman kanak-kanak khusus 

bahasa, 11 taman kanak-kanak seni khusus, 8 taman kanak-kanak ekologi 

kemanusiaan, 14 taman kanak-kanak komplementer. 17 sekolah menengah 

menyediakan studi mendalam tentang mata pelajaran tertentu, 5 di antaranya memiliki 

kelas pendidikan komplementer, 58 di antaranya memiliki program berorientasi 

lembaga pendidikan tinggi (ibid, Par. 4-6). 

Potensi Kerjasama Budaya & Pariwisata 

Dari hasil wawancara  dengan  Drs. Rivai Nasution, MM. SAAT. Kabag Hubungan 

kerjasama Setda Kota Medan (ibid). Pemko Medan cukup aktif mengikuti pameran & 
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perlombaan seperti pergelaran Budaya Melayu Serumpun di kota-kota Asia Tenggara. 

Medan juga punya potensi menggelar Pariwisata Kuliner sebagai instrumen gastro 

diplomasi. Tahun ini, 2019 bulan September Gema Melayu Serumpun (Gemes) akan 

diikuti peserta dari negara serumpun seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, 

Singapura dan negara yang bukan etnis Melayu juga diundang untuk memeriahkan 

acara Gema Melayu Serumpun demi mempererat hubungan kerja sama Sister City 

yang sudah lama terjalin. 

Rostov on Don jika dikaji secara kebudayaan dan potensi pariwisata merupakan pintu 

gerbang ke wilayah Kaukasus Utara, tempat bersejarah bagi budaya Cossack dan 

pemberontakan petani. Saat ini, ini adalah kota Rusia selatan terbesar dan paling 

kosmopolitan. Mengalir melalui kota adalah Sungai Don, tengara geografis dan 

budaya. Yang paling terkenal, sungai ini dirayakan dalam novel-novel Perang Sipil 

Rusia karya Mikhail Sholokhov, Dan Aliran Tenang Sang Don dan Aliran Donat 

Rumah ke Laut. kota yang menyenangkan dengan taman hijau dan alun-alun yang 

monumental. Membuat perjalanan ke pantai Laut Hitam dan beberapa perjalanan yang 

menarik di daerah tersebut. (Planet 2019).  

Potensi Industri, Teknologi & Investasi 

Dari hasil wawancara dengan  Drs. Rivai Nasution, MM. SAAT. Kabag Hubungan 

Kerja Sama Setda Kota Medan, Kota Medan mempunyai Komplek Industri tersendiri 

Areal Kawasan Industri Medan (Tahap I), dengan luas + 200 Ha, terletak disebelah 

barat jalan tol, dan areal di sebelah timur jalan tol disebut dnegan Kawasan Industri 

Medan (Tahap II) dengan luas + 325 H (Sekretariat 2019) begitu juga dengan Rostov 

on Don. Di masa akan datang Pemko Medan mempunyai program kereta api di dalam 

kota dan ini peluang studi banding akan informasi penerapan teknologi.  Rostov on 

Don memang berperan penting dalam proyek investasi Transportasi Publik di Rusia, 

yang mana diusulkan oleh Bank Internasional Rekonstruksi dan Pembangunan. Rostov 

adalah di antara 15 Kota Rusia yang diberikan oleh kredit investasi untuk realisasi 

program stabilisasi transportasi umum Kota. Transportasi kota bersama dengan 

perusahaan transportasi swasta membantu menyelesaikan masalah transportasi kota.  

Kota Medan dan Sumatera Utara sebagai gudang herbal harapannya dengan kerjasam 

sister ini para investor dari Rusia juga bisa berinvestasi industri herbal di Medan. 

Rostov On Don adalah pusat politik, ekonomi, dan budaya Rusia selatan, yang 

memiliki potensi industri, perbankan, komersial, dan ilmiah yang signifikan. Menurut 

data 2007, kota ini mencapai peningkatan produksi industri terbesar - 45,8% di antara 

kota-kota regional lainnya. Kemitraan ekonomi kemitraan bilateral antara pemerintah 

kota dan perusahaan kota terbukti efektif. Saat ini, proyek kolaborasi percontohan 

sedang dalam proses dalam kelompok perusahaan, termasuk "Horizont", PC, Pabrik 

Anggur Champaign, PC "RostovBumaga", Pabrik Bir, pabrik garmen, Pabrik Produk 

Susu, dan lain-lain. Duma Kotamadya memberikan manfaat pajak untuk pengenalan 

inovasi teknis pada PC "Don Tobacco" untuk mempertahankan perusahaan domestik 
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yang hampir tunggal di industri tembakau Rusia. Merek dagang kota adalah 

perusahaan berikut: "PC Rostcelmash", "PC Rostvertol", "Baltika-Don", PC, "Don 

Tobacco", "Yug Rusi" (ibid, Par. 4-6). 

Kontribusi Pemko Medan terhadap kerjasama Siter City dengan Rostov on Don 

Kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan 

pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Mendorong tumbuhnya prakarsa 

dan peran aktif pemerintah kota, masyarakat dan swasta. Mempererat persahabatan 

pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak.  Serta Kesempatan untuk tukar 

menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah (Oetom 2017).  

Harus disadari bahwa prinsip kerjasama antar daerah kota harus didasarkan pada 

beberapa prinsip seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Pasal 2 dari Peraturan 

Pemerintah tersebut ialah kerjasama daerah dilakukan dengan prinsip:  a. efisiensi; b. 

efektivitas; c. sinergi; d. saling menguntungkan; e. kesepakatan bersama; f. itikad baik; 

g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; h. persamaan kedudukan; i. transparansi; j. keadilan; dan k. 

kepastian hukum.  

Kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah merupakan sebuah penanda perubahan, 

yakni dari pola pengolahan pemda yang inward looking menjadi berorientasi pada 

outward looking. Hubungan internasional yang dewasa ini terjadi di fora internasional, 

memungkinkan setiap aktor untuk memaksimalkan hasil (outcome) dalam 

berhubungan dengan pihak asing , baik yang berupa keuntungan non ekonomi 

(benefit), maupun yang bersifat ekonomi (profit). Sebagai penyelenggara 

pemerintahan, pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan tidakbisa lepas dari 

prinsip evaluasi kinerja yakni ‘input’, ‘output’ dan ‘outcome’ serta prinsip ‘money 

fallows function’. Kerjsama dapat diidentifikasikan produktif memiliki 2 karakteristik 

(Ibid), yakni: 

1. Kerjasama dengan propinsi-propinsi asing yang memiliki tingkat ekonomi 

yang tinggi (kaya). 

2. Kerjasama dengan Foundation atau dengan institusi asing non profit yang 

punya banyak proyek sosial terhadap negara ke tiga. 

3. Perlu penataan kelembagaan dan penyiapan SDM secara serius agar para 

pejabat yang menangani ini memlikik kemampuan operasional dan konseptual 

professional sehingga mempunyai kesetaraan kecakapan birokrat dengan pihak 

asing  

Secara pilihan rasional keuntungan secara ekonomi menjadi perioritas Pemko Medan 

dengan berkaca banyaknya kerjasama sister city yang telah dilakukan. Pemko Medan 

menginginkan pihak yang diajak kerjasama bisa berinvestasi di Kota Medan dengan 

Money follow function dapat diterapkan, secara umum provinsi sumatera utara  dan 
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khusus Kota Medan merupakan gudang herbal, harapannya pemerintah kota Rostov 

on Don bisa memahami akan pentingnya kerja sama dalam bidang investasi ekonomi 

& teknologi.  

“The Rostov Region has significant potential to attract investment due to a set 

of competitive advantages of the region such as favorable climatic conditions, 

a good geo-economic and geopolitical location, transportation infrastructure, 

a diversified economy and the availability of high-tech industries, considerable 

scientific potential, and Resources.” (Vasily Golubev; Governor of Rostov 

region). 

Ini juga sejalan dengan pernyataan Gubernur Rostov tentang keterbukaan mereka 

dalam memahami iklim investasi di wilayah industri baik secara geo ekonomi mau 

pun geo politik. Daya tarik investasi yang tinggi adalah kunci untuk memberikan citra 

positif Wilayah Kota Medan & Rostov on Don, yang penggunaannya dapat secara 

signifikan meningkatkan aliran sumber daya keuangan eksternal ke  dua wilayah 

tersebut. 

Tantangan & Hambatan Pemko Medan 

Untuk memulai sebuah kerja sama, pemerintah daerah haruslah melakukan langkah-

langkah persiapan terlebih dahulu, yang antara lain meliputi; 1. Interventarisasi potensi 

daerah.  2. Penyusunan Country Profile. Berisi gambaran umum suatu daerah dan 

memuat beberapa sektor unggulan daerah yang siap dikerjasamakan. 3. Publikasi via 

Web, KJRI, & KEDUBES. 4. Indentifikasi partnesrs asing. Untuk menganalisis dan 

memilih partner Pemda dapat menggunakan tenaga ahli dari perguruan tinggi atau 

professional yang bisa obyektif pertimbangannya. 5. Memulai kontak-kontak via KJRI 

/ KEDUBES RI atau Pihak Lain. 6. Meeting pejabat berwenang / negosiasi letter of 

intent (Lol). Berisi keinginan untuk melakukan kerja sama secara formal. 6. 

Perancanaan pemuatan MoU antara calon partner dengan Pemda. 7. Pembahasan 

dengan DPRD. Pembahasan Rencana Kerja Sama dan Draft MoU oleh DPRD sangat 

relatif prosesnya. 8. Penandatanganan MoU. 9. Tindak lanjut Tim Teknis atau join 

Committee membicarakan detail program kerjsama dan agenda pelaksanaannya. 10. 

Pelaksanaan program kerja sama. 11. Evaluasi Pelaksanaan Kerjsama (Mukti 2013). 

Dari hasil wawancara peneliti Pemko Medan bisa menjalin komunikasi dengan pihak 

Rostov on Don diinisiasikan oleh KJRI Rusia. Secara teknis langkah-langkah yang 

dilakukan Pemko Medan sudah tepat. Secara Paradiplomasi, aktor di daerah yang 

menjadi eksekutor dalam melakukan diplomasi untuk menarik masuknya investasi 

asing di daerah sekaligus menjadi daerah kunjungan wisata. Hal ini bisa dilakukan 

dalam dua pola intergrasi yakni paradiplomasi yang menggunakan e diplomacy. 

Pengelolaan modern ini akan sangat penting karena para pengunjung dari wisatawan 

internasional tentunya membutuhkan informasi awal terkait dengan lokasi wisata yang 

akan dikunjungi. Dengan demikian paradiplomasi atau Pemerintah Daerah bias 
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memanfaatkan moment ini untuk menjadikan media virtual atau e diplomasi dalam 

menjadikan pariwisata sebagai konsep ekonomi digital 4.0 (Ibid Hal. 8). Penggunaan 

Paradiplomasi di suatu negara dapat menimbulkan dua efek, mendukung atau 

melemahkan. Paradiplomasi terkadang bisa semakin menguatkan dan melengkapi 

diplomasi yang dilakukan oleh negara pusat namun bisa juga menimbulkan konflik 

apabila bertentangan dengan diplomasi yang dilakukan oleh negara pusat. 

Kerjasasam Sister City ini juga menimbulkan beberapa faktor negatif, diantaranya, 

sering menjadi beban keuangan negara atau daerah, sering menunggu fasilitasi dari 

pemerintah, muncul ketidaksetaraan, kerjasama kurang seimbang dari aspek modal 

dasar sehingga menguntungkan salah satu pihak. Harus disadari bahwa prinsip 

kerjasama antar daerah kota, adalah harus didasarkan pada beberapa prinsip yang telah 

dicantumkan dalam PP No. 50 Tahun 2007, pasal 2, yaitu: Efisiensi, efektivitas, 

sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan 

kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.  

Sementara itu, jika prinsip-prinsip kerjasama khusus yang dilakukan dengan pihak luar 

negeri, maka ditambahkan dan diatur dengan Peraturan Dalam Negeri No. 3 /2008, 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar 

Negeri (pasal 2), sehingga prinsip tersebut tertuang dalam persamaan kedudukan, 

memberikan manfaat dan saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik 

dan keamanan perekonomian, menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung pengutamaan 

gender, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Pada umumnya, masalah yang dihadapi dalam pengembangan kerjasama Antar Kota 

maupun kegiatan Hubungan Luar Negeri antara lain: a. Kegiatan bersifat High Cost 

(biaya tinggi) karena kegiatan yang dilakukan senantiasa mengacu kepada Standart 

dan Protokol Internasional. b. Kecermatan mensikronkan/menselaraskan masing-

masing kebijakan dari 2 (dua) atau lebih kebijakan Pemerintah Kota yang mempunyai 

kekhasan sesuai dengan nilai yang dianut dan budaya yang berkembang di Negara dan 

atau Kota masing-masing, belum sepenuhnya optimal. c. Kesulitan memprediksi 

teknis dan biaya kegiatan atau program yang akan dilakukan pada waktu tertentu (1 

tahun ke depan), karena sangat tergantung dengan kebijakan yang ditempuh 

Pemerintah Kota (kondisi aktual, faktual dan monumental).  d. Hambatan komunikasi 

yang dilakukan yang bersifat komunikasi jarak jauh/antar negara (antar bahasa) 

melalui teknologi tinggi (Internet, E-Mail dan SLI), sehingga sangat mempengaruhi 

waktu kegiatan, perubahan jadwal, personal yang terlibat, acara protokoler dan 

termasuk yang sangat krusial adalah masalah biaya yang dibutuhkan dimana sering 

menjelang waktu atau menit-menit terakhir, item dan point kegiatan dapat berubah dan 

berkembang sedemikian rupa yang berkonsekwensi sangat luas (Ibid).  Selain itu juga 

telah dilakukan penjajakan kerjasama dengan kota-kota lainnya di Luar Negeri, 
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termasuk penjajakan bantuan Luar Negeri dari Lembaga-lembaga Internasional, baik 

yang berkaitan secara langsung dengan Kota Bersaudara maupun di luar Kota 

Bersaudara. 

Gambar 1: Draf hasil pertemuan Pemko Medan & Wali Kota Rostov on Don Di 

Rusia 

 

Lemahnya keberhasilan kerjasama sister city di Indonesia disebabkan karena dua hal, 

yakni tidak lengkapnya materi MoU kerjasama dan tidak efektifnya pelaksanaan 

kerjasama sister city. Dalam kerjasama yang bersifat teknis seperti riset maupun 

proyek, kesepakatan kerjasama ditulis dalam bentuk MoU yang lebih teknis, 

kesepakatan kerjasama ditulis dalam bentuk MoU yang lebih teknis, berisi pembagian 

tugas dan tanggung jawab, pembagian dana, masa berlangsungnya kegiatan, dan hal-

hal lain yang ditujukan agar pengerjaan kegiatan menjadi jelas (Rochman & Hudalah, 

2014: 08). Yang dirugikan dari lamanya pelaksanaan program dari kerjasama sister 

city juga berdampak pada lamanya daerah tersebut untuk berkembang dan 

menambahnya beban keuangan daerah atau negara. Tidak dihasilkannya satu 

pelaksanaan dari program kerjasama hanya menghabiskan anggaran keuangan daerah. 

Anggaran keuangan daerah yang dialokasikan untuk pelaksanaan kerjasama sister city 

akhirnya habis hanya untuk akomodasi ke luar negeri pihak-pihak yang didelegasikan 

dalam kerjasama tersebut (Ibid).  Kemungkinan di pusat mau pun kota Medan secara 

manajemen paradiplomasi  juga cukup ruwet apalagi hasil temuan peneliti asosiasi 

yang biasa menangani masalah sister city  Kota Medan belum aktif sehingga ini juga 

berpengaruh.   

Selain itu secara geografis kota Medan & Rostov on Don cukup jauh, ini sudah tentu 

menjadi kendala. Oleh sebab itu, penggunaan Paradiplomasi di suatu negara dapat 

menimbulkan dua efek, mendukung atau melemahkan. Paradiplomasi terkadang bisa 

semakin menguatkan dan melengkapi diplomasi yang dilakukan oleh negara pusat 
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namun bisa juga menimbulkan konflik apabila bertentangan dengan diplomasi yang 

dilakukan oleh negara pusat (Fathun, Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus, 

2016) (Mukti, 2008).  Untuk melanjutakan ke jenjang MoU Pemko Medan harus 

melengkapi segala bentuk materi MoU dan memahami teknis pelaksanaan program 

yang telah disepakati. 

Penutup 

Kerja sama Sister City dijalin untuk meningkatkan pengertian bersama melalui diskusi 

dan konsultasi reguler mengenai program pertukaran dan kerja sama tertentu serta 

melakukan upaya untuk mengembangkan hubungan persaudaraan. Dari hasil 

penelusuran peneliti, Pergerakan Pemko Medan secara teoritis sudah cukup baik sesuai 

dengan regulasi yang ada. Tapi butuh penegasan dan pemahaman bahwa dalam kerja 

sama ini berpotensi memiliki kontribusi dan hambatan, baik secara paradiplomacy 

yaitu ketidakefektifan menejemen baik pusat & daerah, atau pun rational choice yakni 

keterlibatan  pimpinan kota Medan sebagai bentuk dorongan kontribusi kesuksesan 

kerjasama sister city ini. Oleh sebab itu, potensi-potensi kersasama budaya, ekonomi 

kreatif, investasi, perdagangan, dan pendidikan merupakan instrumen penting dalam 

kerjasama ini. Hal terpenting adalah dalam dua pola intergrasi yakni paradiplomasi 

yang menggunakan e diplomacy. Pengelolaan modern ini akan sangat penting karena 

ini merupakan konsep era digital 4.0. Sehingga kesuksesan komunikasi dan kerjasama 

bisa berlanjut dan saling menguntungkan. 
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